
De Schakel Zondag  20 juni 2021     Week 24     Jaargang 23  

 
 

Voorganger:   Mevr. J. Keim-de Wit 
Organist:  Dhr. H. Vink 
Ouderling:   Mevr. B. Beukers 
Diaken:  Mevr. G. Dost en G. Venema 
Koster:   Dhr. A. de Jonge 
Coördinatoren: Mevr. D. Baas en mevr. G. Venema  
Weekkosters:  Dhr.  en mevr. Venema 
  

Deze dienst is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link 
op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl op de thuispagina.  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur 
na de dienst. 
  

Agenda 
Wo:    8.30 uur Interieurverzorging  dames J. Donker, B. Beuker en A. van Vondel 
Vrij: 13.30 uur  Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur  Schakel bezorgen: dhr. R. Wanders 
  

Komende kerkdiensten 
Op 27 juni om 10.00 uur in Ichthus met ds. J. de Valk-Boerma. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar  
mevr. Wolters-Jager en dhr. Bolhuis. 
    

Bedankt 
Enkele zondagen geleden heb ik mede namens U de bloemen naar de heer Fennema gebracht. Hij 
was verrast en vond het een prachtig boeket.  
Tijdens het gesprek onder genot van een kopje koffie zei meneer dat hij heel blij was dat de kerk aan 
hem bleef denken en ik moest de gemeente bedanken en de hartelijke groeten doen.  
                                                                                                                          Namens de heer Fennema, Nolly  
  

Hartelijk dank voor het veel kleurige boeket bloemen als groet van de gemeente. Zo omzien naar 
elkaar voelt liefdevol aan.                                                                                                         Henk Altena 
  

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen. Mevrouw de Roo kwam zondag morgen met de 
bloemen van de kerk. 
Dit heeft een mens nodig, mijn vrouw Lena  heeft een ernstige rugblessure, medizjjnen houden haar 
op de been en moet veel rusten. 
Heel hartelijk dank  voor dit mooie gebaar vanuit de kerk.                            Groeten Ep en Lena Tempel 
  
Opbrengsten collectes 6 en 13 juni 2021 
6 juni:  1e € 157,90 (In actie tegen Corona) en 2e € 86,00 (wijkkas).  
13 juni: 1e € 69,75 (diacona) en 2e € 49,40 (PKN).  
  
 



Diensten  
Beste gemeenteleden, zoals vorige week is medegedeeld is het niet meer nodig om u vooraf aan te 
melden om de diensten fysiek bij te wonen en dat we weer meer mensen mogen ontvangen in de 
dienst.  Aan het eind van dienst is het toegestaan om twee coupletten te zingen op praatvolume.   
We blijven nog wel de coronamaatregelen handhaven, dus mondkapje op en handen desinfecteren 
en de coördinator brengt u naar de zitplaats. En na afloop van de dienst geeft de coördinator aan dat 
u de kerkzaal kunt verlaten. 
Ook blijft het mogelijk om de diensten online te volgen.  
We nodigen u van harte uit om de diensten bij te wonen.  
                                                 Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba) 
  
Uitnodiging gemeenteavond 22 juni om 19.30 uur in de kerkzaal  
Beste gemeenteleden, namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn op de 
gemeenteavond d.d. dinsdag 22 juni 2021. Het gaat met name om de gemeente te informeren over 
de voortgang van de gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerk.  Inmiddels hebt u met de 
bezorging van Op Weg hierover een informatieve brief ontvangen.  
De coronamaatregelen zijn versoepeld, we kunnen weer met meer mensen bij elkaar komen. Wel 
nemen we de coronamaatregelen in acht en zullen de 1,5 meter afstand aanhouden, er is een 
bezetting voor 60 bezoekers.   
Wij verzoeken u om u vooraf op te geven, mochten er meer aanmeldingen zijn, dan houden we een 
2e gemeenteavond en wel donderdag 24 juni. Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren en 
een mondkapje dragen. Bij het verlaten van de kerkzaal ook graag een mondkapje dragen.  Opgave 
bij voorkeur via de mail : scriba@ichthus-emmermeer.nl  of telefonisch  0591 619774.  
Gaag ontmoeten wij u en met een hartelijke groet,                                              Hennie Hendriks (scriba)  
  
Verhuizing 
U heeft de „kabar angin" al gehoord. Wat is dat nu weer. Ik hoor U denken. Het is een bericht dat 
door de wind wordt gebracht. Dat is een bericht dat sneller gaat dan een telegram.   
Ik ga verhuizen naar Erica, in een seniorenwoning dus kleiner wel weer op de begane grond met tuin. 
Erica wat heb ik daar nu te zoeken, wel daar wonen mijn dochter, alle kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Dat is ook gezellig en in de toekomst als ik meer hulp nodig heb om iets in huis 
te doen is dat makkelijker.  
Mijn nieuwe adres wordt per 1 juli 2021: De Kreuzen 1, 7887 CM Erica. Bent U in de buurt dan kunt U 
gerust aankomen. Ik heb het heel fijn gevonden binnen deze gemeente, veel geleerd en dankbaar dat 
ik dit in Uw midden mocht zijn.  
Het gaat U allen goed en ik wens U zowel privé als in de gemeente Gods zegen toe.  
Hartelijke groeten en tot ziens, want Erica is ook weer niet aan de andere kant van de wereld.  Nolly  
  
Zondag 27 juni 19.00 uur: Taizé-gebed in stiltetuin De Stroetenhof 
Zondag 27 juni organiseren we sinds lange tijd weer een Taizégebed. Het gebed zal plaatsvinden in de 
prachtige stiltetuin de Stroetenhof aan de Huizingsbrinkweg 40a. Het Taize-gebed begint om 19.00 
uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke 
spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, 
geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raken zal. We volgen de coronaregels 
(mondkapje en handen ontsmetten en namen noteren). Gelukkig is zang in de buitenlucht wel 
mogelijk, er zal dus ook gezongen worden. Tot de 27e! 



  
Derde gesprekgroep over „herkerken” bijna volgeboekt 
Medio september, na de zomervakantie dus, gaat de 3e groep van start die gaat nadenken en van 
gedachten wisselen over het boek ‘Herkerken’. Hoe moet het verder met onze kerk na corona. En 
hoe ziet de toekomst van de Protestantse Gemeente Emmen er uit? Als u ook mee wilt denken en 
praten dan kunt u zich nog aanmelden voor de 3e (en tevens laatste) groep. Er hebben zich al wat 
mensen gemeld uit verschillende wijken in Emmen, maar er is nog plaats. Belangstelling? Stuur dan 
een WhatsApp naar of bel met 06-52664763. Of stuur een mail naar redactie.website@pgemmen.nl.  
    
  

Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode 
In de maanden juli en augustus willen we graag weer de zomer-koffie ochtenden organiseren. We 
denken dat dit nu weer mogelijk is, met in achtneming van de corona regels die gelden op dat 
moment. We vragen hiervoor per keer 2 mensen die willen helpen: kopjes klaar zetten en gastheer of 
gastdame zijn, koffie schenken, afwassen en opruimen.  
Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt.                                     Organisatie: Gea Warringa 
  

Nieuwe uitgave van „Nieuwe Bijbel-Vertaling” 
Het jaar 2021 wordt een bijzonder jaar. In oktober verschijnt de NBV21. Beter, scherper en krachtiger 
dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers.  De NBV21 
combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. 
De NBV21 is nog niet verschenen: in oktober 2021 komt deze bijbel uit. Reserveren kan nu al, zodat je 
hem als één van de eersten in huis hebt. Met jouw aankoop in de webshop van het NBG  steun je het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en koop je jouw bijbel rechtstreeks bij de uitgever. Liever je 
lokale boekhandel steunen? Dat kan ook, want de NBV21 is vanaf nu overal te reserveren. Informeer 
bij jouw boekhandel naar de mogelijkheden.  Of kijk voor meer informatie op 
https://www.bijbelgenootschap.nl 
 
Terloops   
Soms schiet me terloops iets te binnen wat ook voor u nuttig kan zijn. Anne van der Meiden, de 
vertaler van de bijbel in het Twents, is onlangs op zijn 91ste overleden. Een reportage over hem staat 
op onze PGE website. https://pgemmen.nl/ 
Hij leest hier Psalm 131 in het Twents. Het Twents is geen Drents en ligt niet helemaal goed in het 
gehoor. De tekst staat ook op de achterzijde van dezes Schakel. 
Je kunt dit fors verbeteren door de Psalm hardop aan jezelf voor te lezen. Dat heb ik ooit eens 
ontdekt bij het bestuderen van een heel oude Nederlandse tekst, die als schrijftaal onbegrijpelijk was. 
Probeer maar. Ik hoor graag of u er baat bij hebt gehad.                                     Frans Gerrit van Zwieten 

  
  

Psalm 131 (‘n Bedevaartsleed, van David.) 
  

1 Mien herte is nich greuts, 
   Ik kiek nich astraant oet de ogen; 

   Ik hoal miej  nich gängs met grote zaken, 
   Met wat miej boaven ‘tbenul geet 

  
2 Nee, ik heb miejzölf tot röst bracht, 



   Ik bin stiller wörden 
   Zo as nen kleanen biej de moder lig, 

   as zonnen kleanen , zo bin ik. 
  

3 Zee noar UM oet, Israël 
   Van now of an veur altied. 

  
  

 
  
  

 

 

 

 

 

Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 25 juni 2021 


